Fremgangsmåte for utfylling av skjema for innspill
Krav til dokumentasjon fra forslagsstillere
Nedenfor følger informasjon om ulike krav og kravskjema for innspill til kommuneplanens
arealdel. Skjemaet er inndelt i ulike temaer som det skal redegjøres for. Beskrivelser om de
ulike temaene vil stort sett kunne baseres på utredninger og kartlegginger som allerede er
utført, og som er tilgjengelige i nasjonale og lokale databaser. Til skjemaet skal det legges
ved et kartutsnitt med avgrensning av området, samt hvilke eiendommer (gnr./bnr./adresse)
det gjelder.
Skjemaet kan også lastes ned på kommunens nettsider, og kartutsnitt over aktuelt område
kan man finne i kommunens kartløsning. For å hente ut et kartutsnitt gjøres følgende: Velg
meny øverst i venstre hjørne, klikk deretter på skriv ut, til venstre velger man arkstørrelse og
målestokk, deretter skriv ut pdf-fil.
Innspill til kommuneplanens arealdel sendes til: postmottak@ralingen.kommune.no eller
postadresse: Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby. Info om kommunens
kontaktinformasjon finner man her. Innspillet merkes med «innspill til kommuneplanens
arealdel» og saksnr. 2020/1876.
Innspill kan fylles ut i skjema som er vedlagt planprogrammet eller i eget dokument hvor
tilsvarende punkter som framgår i skjemaet fylles ut. Det anbefales imidlertid at skjemaet
nedenfor brukes. Skjemaet vil også være tilgjengelig på kommunens nettside.
Det er også mulighet for å legge til eventuell tilleggsinformasjon, dersom det er ønskelig.
Relevante nettsider for informasjon om ulike temaer:
Kommunens kartløsning
Artsdatabanken
Naturbase
Miljøstatus
Kulturminnesøk
Gardskart
Kilden NIBIO
Skredatlas
NGU – Geologiske kart
Vegkart
*Det gjøres oppmerksom på at denne listen ikke er uttømmende. Kommunens kartløsning
redegjør for enkelte temaer, men ikke alle. Det er derfor hensiktsmessig å sjekke de andre
relevante nettsidene, da disse kan inneholde noe mer informasjon og beskrivelser.

Kommunale planer:
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Kommunedelplaner
Temaplaner
Se vedlegg 2 i planprogrammet for en oversikt over kommunens arealstrategier eller side 9 i
kommuneplanens samfunnsdel.
Andre relevante dokumenter:
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023
Se vedlegg 2 i planprogrammet for en kort oppsummering av viktige føringer i regional plan
for areal og transport.

